ПРОЄКТ ПОРЯДОК ДЕННИЙ 70 сесії 7 скликання
1.Про внесення змін до міських програм
2.Про затвердження Міської програми
3. Про внесення змін до рішення 65 сесії міської ради 7 скликання від 17.12.2019 року
№665 «Про місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік»
4.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2020 р.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
Від __ квітня 2020 р.

сесія 7 скликання

Про внесення змін до міських програм

Відповідно до ст. 25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», у зв’язку із необхідністю коригування видатків міського
бюджету, заслухавши інформацію заступника міського голови з питань
виконавчих органів ради Фоміної О.В., міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Зменшити фінансування заходів міської Програми профілактики та
боротьби з африканською чумою свиней у м. Липовець на 2020 рік. (далі –
Програма), затвердженої рішенням 65 сесії Липовецької міської ради 7
скликання від 12.2020 р. № “Про затвердження міських програм” на 60 тис.
грн..
2.Внести до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 р.
(далі – Програма), затвердженої рішенням 65 сесії Липовецької міської ради
7 скликання від 17.12.2019 р. № 672 “Про затвердження міських програм”,
зміни та доповнення:

доповнити основні заходи Програми пунктом 16 у наступній
редакції: Надання безповоротної фінансової допомоги для придбання
пневматичного пістолета з комплектуючими до нього для Липовецької
Дитячо-юнацької школи;
пункт 2 Плану використання коштів передбачених на виконання
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 р. викласти у
наступній редакції: Придбання пневматичного пістолета з комплектуючими
до нього для Липовецької Дитячо-юнацької школи.
2. Контроль за виконання цього рішення доручити комісії з питань
соціально-економічного розвитку бюджету фінансів та залучення інвестицій
(Ревацька Л. М.), а організацію виконання - заступникам міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Кропивницькому С.С. та Фоміній
О.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
Від __ квітня 2020 р.

70 сесія 7 скликання

Про затвердження Міської програми
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську програму: «Програма захисту населення від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру м. Липовець на 2020 рік»
(Додаток 1).
2. Фінансування Програм проводити з бюджету міської ради, за рахунок
спонсорських, благодійних надходжень та інших джерел не заборонених чинним
законодавством.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради 7
скликання.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

Додаток 1 до рішення 70
сесії
Липовецької міської ради
7 скликання від квітня
2020 року
№

ПРОЕКТ Програми
захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру м. Липовець
на 2020 рік
1. Вступ
Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових
заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з
використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.
Програма захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру в м. Липовець на 2020 рік (надалі - Програма)
розроблена на основі реалізації завдань визначених:
- Кодексом цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403VI;
- Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2018-2022 роки»;
- Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 773
”Про затвердження Положення про організацію оповіщення про
загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері
цивільного захисту”.
Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних
інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених
заходів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування на місцевому
рівні, спрямованих на розв'язання проблеми ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, їх попередження, охорону життя і здоров’я людей.
2. Загальні положення Програми
Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямків: розвитку
цивільного захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації,
аварійно-рятувального обслуговування.

На основі проведеного аналізу висвітлені проблемні питання та
недоліки, які можуть бути розв’язані за участю органів державної влади і
місцевого самоврядування міста, підприємств, установ та організацій всіх
форм власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових
ресурсів та фінансових можливостей.
Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і
термінами реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з
таким ступенем деталізації, який вважається доцільним з урахуванням
пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на створення правових,
фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов
розвитку системи цивільного захисту та запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації.
3. Мета Програми
Метою Програми є захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації),
підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків
таких ситуацій.
4. Заходи та завдання Програми
Для розв'язання проблем захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань
Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:
- матеріально-технічного забезпечення роботи постійної міської комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та
колективу Липовецької міської ради;
- проведення технічної інвентаризації та контролю за використанням
захисних споруд цивільного захисту;
- придбання спеціальної техніки та обладнання для попередження та
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
- проведення інформаційно - роз’яснювальної, пропагандистської роботи
серед населення, зокрема серед підлітків, молоді та соціально незахищених
верств населення;
- розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації органів
цивільного захисту;
- забезпечення виконання аварійно-рятувальною службою заходів з
запобігання та реагування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
подій, стихійних лих, нещасних випадках на воді та проведенні технічних
робіт;

- покращення стану техногенної безпеки міста, здійсненням контролю
місцевою комісією з питань ТЕБ та НС за станом забезпечення техногенної
та екологічної безпеки на території міста;
- покращення стану проведення роботи щодо попередження виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення
ефективності превентивних заходів, прогнозування надзвичайних ситуацій,
оперативності реагування на них;
- покращення реагування аварійно-рятувальних служб, стану роботи
рятувальників та оповіщення людей у разі виявлення надзвичайних ситуацій;
- придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози
виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та їх наслідків, проведенню
невідкладних відновлювальних робіт;
- фінансово-матеріальна підтримка закладів медицини, поліції, ДСНС та
служб, залучених до попередження та ліквідації наслідків НС;
- придбання засобів особистого захисту та продовольчих наборів для
малозахищених верст населення;
- придбання захисного одягу, засобів індивідуального захисту органів
дихання, дезінфікуючого розчину для потреб населення;
- скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій та подій.
5.Терміни та етапи виконання Програми
Виконання Програми планується протягом 2020 року.
6. Загальний обсяг фінансування
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми на 2020 рік становить 60 тис. грн..
7. Джерела фінансування Програми
Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
бюджету міста в межах наявного фінансового ресурсу, а також з інших
джерел, не заборонених законодавством.
8. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності
територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від
надзвичайних ситуацій;

- своєчасне оповіщення та інформування населення дозволить знизити
ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;
- удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування
надзвичайних ситуацій;
Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та
результативної єдиної системи цивільного захисту, зменшенні кількості
постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

9. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань
соціально-економічного розвитку бюджету фінансів та залучення інвестицій
(Ревацька Л. М.).

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

О. Фоміна

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул. Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66; E-mail: lipovecmrgmaia

Проект - РІ ШЕ Н НЯ
Від квітня 2020 року
Про внесення змін до рішення 65 сесії міської
ради 7 скликання від 17.12.2019 року №665 «Про
місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік»

№

70 сесія 7 скликання

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23 та статті 78, статті 691 Бюджетного
кодексу України, за погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та залучення інвестицій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити розпорядження міського голови прийняті у міжсесійний період від
12.03.2020 року № 23-р (додаток 1,2,3,4):
1.1 Зменшити обсяг міського бюджету по загальному фонду : зменшити видатки по
КТПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону» КЕКВ 2210 – 60000,00
1.2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 60000,00 грн.,
напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду
(бюджет розвитку)(додаток 1)
1.3.Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 60000,00 грн.,
(додаток 1).
1.4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 60000,00 грн.
і направити дані кошти :
- по КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 – 60000,00.
2. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету
(додаток 1,3,4):
2.1 Зменшити видатки по по КТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 – 60000,00
2.2 Збільшити видатки по КТПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 – 20000,00 та по
КТПКВКМБ 0119770 ««Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 – 40000,00
3. Відповідно до пункту 1,2 даного рішення
внести зміни у додатки
2,3,4,6 рішення
65 сесії міської ради 7 скликання від
17.12.2019 року
№ 665 «Про місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік» згідно з додатками 1,2,3,4
даного рішення.
4. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук
І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного
рішення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА
Кропивницький С. С.
Фоміна О.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.

ГРУШКО

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від

№

03 квітня 2020 року

70 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м. Липовець на 2020 р.

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,
заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови
Кропивницького С. С. міська рада,
В И РІШ И Л А :
1. Внести зміни до п. 4.4; 7.7 Основних заходів «Програми соціальноекономічного розвитку м. Липовець на 2020р.» виклавши їх у наступній
редакції:
Термін

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

Відповідальні за
виконання

Обсяг
Джерело
фінансуван
виконафінансуня,
ння
вання
тис. грн..

1

2

3

4

5

6

104,0

Загал.
Фонд

4. Культура та спорт

4.4

ПротяВиконав-чий
гом 2020
комітет
року

Розвиток фізичної культури і спорту
громади м.Липовець

(-60,0)

Бюджет
розвитку

+60,0

7. Різне
7.7

Реалізація програми профілактики та
боротьби з африканською чумою
свиней у м. Липовець на 2020 рік

Виконавчий комітет

Протягом 2020
року

20,0
(-60,0)

Загальний
фонд

2. Доповнити
Основні заходи «Програми соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2020 р.» пунктами наступного змісту:
Термін

№

Назва заходів, програм і проектів

з/п
1

Обсяг

фінансуван Джерело
Відповідальні
виконаня,
за
фінансуння
вання
виконання
тис.
грн...

2

3

4

5

6

Виконав-чий
комітет

Протягом 2020
року

60,0

Загальний
фонд

7. Різне
Реалізація програми захисту населення
від надзвичайних ситуацій
7.12
техногенного та природного характеру
м. Липовець на 2020 рік

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення
інвестицій
(Ревацька Л. М.), а організацію його виконання –
заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

Зав. фін.-госп. відділом

Дзіпетрук І.В.

Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Назаренко О.О.

Виконавець

Кропивницький С.С.

